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TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU–ORTAOKULU 
2020–2021 UZAKTAN/YÜZ YÜZE EĞİTİM ÖDÜL YÖNETMELİĞİ 

TED Kayseri Koleji Vakıf Yönetim Kurulu, TED Kayseri Koleji Okulları'nda okuyan İlkokul 4. sınıflarda ve 
Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyan öğrencilerimizi teşvik amacıyla aşağıda belirlenen kriterlere göre, 
“Vakıf Yönetim Kurulu Özel Ödülü” ile ödüllendirme kararı almıştır. İlgili karar ve kriterler aşağıda 
belirtilmiştir. 

İlk 5’e Girecek Öğrencilerimizin Ödül Alabilmesi İçin Gerekli Şartlar: 

■ Ödül her sınıf düzeyinde (4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf) ilk 5 öğrenciye puanlama usulüne göre verilecektir. 
Öğrenciler tüm sınıf düzeylerinde “Vakıf Yönetim Kurulu Özel Ödülü” ile ödüllendirilecektir. 

■ Ödül yönetmeliği şartları için başlangıç tarihi 4 Ocak 2021, bitiş tarihi 4 Haziran 2021 olarak 
belirlenmiştir.  

■ Belirtilen kriterlere göre öğrencilerimizin aldıkları toplam puan ortaya çıkarılacaktır. Puanlar büyükten 
küçüğe doğru sıralanarak sıralama oluşturulacaktır. 

■ Puanların eşitliği halinde ilgili sınıf düzeyinde “Yabancı Dil Sınavı” yüksek olan öğrenciye, yine puanların 
eşitliği halinde yaşı küçük olan öğrenciye öncelik tanınacaktır.  

■ Kazanılan ödül o yılı kapsayacak başka bir yıla veya kişiye devredilmeyecektir. 

■ Ödülü kazanan öğrenci ödülü almayacaksa veya ödül törenine katılmayacaksa ücreti talep hakkı 
olmayacaktır. 

■ Ödülü almak istemeyen öğrencinin yerine sıradaki diğer öğrenciye ödül verilmeyecektir. 

■ Ödül için uygulanacak kriterler ve puan aralıkları aşağıda verilmiştir.  

A) Öğrencilerimiz uzaktan eğitim sürecinin değerlendirileceği sınavların ortalamalarına göre puan 
alacaktır. Sınavlardan birincisi Genel Merkez, ikincisi ise TED Kayseri Koleji tarafından hazırlanacak ve 
yüz yüze uygulanacaktır. Sınava katılmayan öğrencilerimiz için telafi yapılmayacak ve puanı “0 (Sıfır)” 
olarak girilecektir. İki sınavın ortalaması, puan olarak ödül yönetmeliğine yansıyacaktır. Sınavda 
Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler derslerinden yirmi beşer soru olmak üzere toplam 
100 soru sorulacaktır. Sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürmeyecektir. Değerlendirme 100 puan 
üzerinden yapılacaktır. 

B) Öğrencilerimiz uzaktan eğitim sürecinin değerlendirileceği “Yabancı Dil Sınavı”na göre puan alacaktır. 
Sınav TED Genel Merkez tarafından hazırlanacak ve yüz yüze uygulanacaktır. Sınava katılmayan 
öğrencilerimiz için telafi yapılmayacak ve puanı “0 (Sıfır)” olarak girilecektir. Sınavın sonucu, puan 
olarak ödül yönetmeliğine yansıyacaktır. Sınavda Language (Dil Becerileri), Writing (Yazma) ve 
Listening (Dinleme) becerilerini ölçen 41 soru sorulacak ve 3 yanlış 1 doğruyu götürmeyecektir. Soru 
dağılımı aşağıda verilen tablodaki gibi olacak, değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

C) Öğrencilerimizin karnelerinde yer alan ilgili sınıf düzeyinin yılsonu ağırlıklı not ortalamaları puan olarak 
ödül yönetmeliğine dâhil edilecektir.  

D) Tüm değerlendirmelerin sonucu açıklandıktan sonra itiraz için bir hafta süre verilecektir. Zamanında 
yapılmayan itirazlar geçersiz sayılacaktır. 

 

 

 

 
 

Tüm Öğrencilerimize Başarılar Dileriz. 

 1Pandemi dönemi sonlanma zamanı ve seyahat, sokağa çıkma yasağı vb kısıtlamalar ön görülemediği için ödül sürece göre netlik kazanacaktır. 

YABANCI DİL DEĞERLENDİRME SINAVI 

BÖLÜM SORU SAYISI SORU TÜRÜ PUAN 

LISTENING 15 Çoktan seçmeli 30 

LANGUAGE 20 Çoktan seçmeli 45 

WRITING 
5 Çoktan seçmeli 10 

1 Açık uçlu 15 

TOPLAM 41   100 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Uzaktan Eğitimi Değerlendirme Sınavı  
(Yüz yüze) 

Genel Merkez Sınavı 100 puan üzerinden 

Okul Süreç İzleme Sınavı 100 puan üzerinden 

Yabancı Dil Sınavı (Yüz yüze) Genel Merkez Sınavı 100 puan üzerinden 

Yıl Sonu Ağırlıklı Not Ortalaması (İlgili Sınıfın Yıl Sonu Ortalaması) 100 puan üzerinden 

TOPLAM PUAN   


